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การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและประเมินคุณภาพแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬา

ไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) เพื่อประเมินความพึง

พอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการออกแบบแอปพลิเคชั่นฯ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยรูปแบบ

แอปพลิเคชั่นที่ออกแบบ เรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท 

อสมท จ�ากัด (มหาชน) แบบประเมนิคณุภาพด้านเน้ือหา แบบประเมนิคณุภาพด้านสือ่การน�าเสนอ และแบบ

ประเมินความพึงพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานฝ่ายส�านักข่าวไทย ของ บริษัท  

อสมท จ�ากัด (มหาชน) จ�านวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากสื่อมวลชนสายข่าว

กีฬา และสายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การท�างานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ผลการวิจัยพบว่า ผลจากการ

ประเมนิโดยผู้เชีย่วชาญพบว่า มีผลการประเมินคณุภาพด้านเน้ือหาอยูใ่นระดบัดมีาก (x = 4.58 S.D. = 0.72) 

ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดี (x = 4.13 S.D. = 0.38) และ ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง

อยู่ในระดับมาก (x = 4.34 S.D. = 0.66) ดังนั้นการออกแบบ แอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอ

เกมส์ 2016 บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) จึงสามารถน�าไปพฒันาต่อได้ต่อไป

ค�าส�าคัญ : แอปพลิเคชั่น นักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

*,** อาจารย์ประจ�าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

***,**** นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



204

◆ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล ณัชนินทร์ แก้วเกษ  ฐานิดา หมอแก้ว  

Abstract

 The objectives of this research were to design and evaluate the quality of the 

application design entitled “ Information about Thai Athletes in Rio-Games 2016” operating 

on Android System of MCOT Public Company Limited, and to examine the satisfaction of 

the sampling group toward the design of the application. The research tools consisted of 

the application design, the quality assessment forms for the contents, the media presentation, 

and the satisfaction questionnaire. The sample population comprised 30 staff members from 

Thai News department of MCOT Public Company Limited. They were chosen, by using 

purposive sampling method, out of the mass media in the field of sports news and other 

related areas. They had at least two years of experience.

 The research results showed that the quality of the contents was at very good level 

(X = 4.58 S.D. =0.72). The quality of media presentation was at a good level (X = 4.13 

S.D. = 0.38). The satisfaction of the sampling group was at a high level (X = 4.34 S.D. 

=0.66). Therefore, the design of the application entitled “Information about Thai Athletes 

in Rio-Games 2016” operating on Android System of MCOT Public Company Limited could 

be developed further.

Keywords: Application Design, Information about Thai Athletes in Olympic Games 2016, 

Android Operating System
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บทน�ำ

 เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันในทุกเรื่อง ตลอด 24 ช่ัวโมง

เทคโนโลยีเป็นส่วนส�าคัญที่ขับเคลื่อนบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ทั้งด้านแรงงาน อุตสาหกรรม หรือด้าน

การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้กบัลกูค้ากลุม่เป้าหมายของบรษิทั ซ่ึงปัจจุบนัเทคโนโลยีมกีารพฒันาอย่าง

ต่อเนื่องท�าให้มีการรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ 

วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ โทรศัพท์ในรูปแบบของสมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต ฯลฯ เป็นต้น ท�าให้

บคุคลสามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างสะดวกสบาย ใช้งานได้ทกุที ่รวดเรว็ประหยดัเวลา และสามารถส่ง

ต่อข้อมลูหากนัได้ง่ายขึน้ ในปัจจุบนัมกีารพฒันาระบบการสือ่สารแบบไร้สายทีห่ลากหลายมากขึน้ ระบบ 

4G หรือ LTE เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 4 โดยการพัฒนาของ 4G ท�าให้เกิดการใช้บริการ

มัลติมีเดียและส่งผ่านข้อมูลในระบบแบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้นและเป็นที่นิยมเป็นอย่าง

มาก เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่จ�าเป็นในชีวิต สิ่งที่มาควบคู่กับการเชื่อมต่อแบบไร้สายนั่นคือสินค้าอุปกรณ์

ทางเทคโนโลยต่ีาง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็ ทีไ่ด้รบัความนยิมในทกุ ๆ  พืน้ทีก่ารพฒันา

ของโปรแกรม ทีใ่ช้บนโทรศัพท์มอืถือและแทบ็เลต็ หรอืทีเ่รยีกว่าโมบายแอปพลเิคช่ันนัน้ จะช่วยตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ในปัจจุบัน

โทรศัพท์มอืถอื หรอืสมาร์ทโฟน กม็หีลายระบบปฏิบติัการทีพ่ฒันาออกมาให้ผู้บรโิภคใช้ ส่วนทีม่คีนใช้

และเป็นที่นิยมมากก็คือระบบปฏิบัติการ IOS และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ท�าให้มีการเขียนหรือ

พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนมากมาย เช่น แผนที่ เกม โปรแกรมต่าง ๆ รวมทั้งทางด้านธุรกิจก็

มกีารเข้าไปเน้นในการพฒันาโมบายแอปพลเิคช่ันเพือ่เพิม่ช่องทางในการสือ่สารมากขึน้ ท�าให้เกดิความ

รวดเรว็ในการด�าเนนิการทางธรุกจิไม่ว่าจะเป็นทางด้านการประชาสมัพนัธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การเข้า

ถึงข้อมูลต่าง ๆ ก็สามารถท�าได้ตลอดเวลา

แอปพลิเคช่ันเป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายในปัจจุบัน ทั้งจากสมาร์ทโฟน 

คอมพิวเตอร์และช่องทางอื่น ๆ  แอปพลิเคชั่นประเภทแบบเรียน หรือแบบทดสอบ ที่มีลักษณะการน�า

เสนอทีส่อดคล้องและคล้ายคลงึกบัการอ่านหนงัสอืทัว่ ๆ  ไปในชีวติประจ�าวนั แต่จะมลีกัษณะพเิศษคือ 

สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาและผู้อ่านสามารถอ่านพร้อม ๆ กันได้โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่ง  

ส่งคืนห้องสมดุ เช่นเดียวกับห้องสมดุทัว่ ๆ  ไป และเป็นซอฟต์แวร์ทีท่�างานในรปูแบบค�าสัง่ เพือ่อ�านวย

ความสะดวกต่าง ๆ บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ซึ่งแอปพลิเคชั่นเหล่านั้นจะท�างานบนระบบปฏิบัติ

การที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ได้แก่ Windows 

mobile ของค่าย Microsoft, BlackBerry OS ของค่าย RIM (Research In Motion), Web OS 

ของค่าย Palm, iPhone OS ของค่าย Apple และ Android OS ของค่าย Google ซึ่งเป็นค่ายล่าสุด

ในขณะนี ้เป็นต้น โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและติดต้ังไปยงัอุปกรณ์ของตนได้ ระบบปฏิบติัการแอน

ดรอยด์ เป็นระบบปฏิบัติการส�าหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่ก�าลังเป็นที่สนใจมากที่สุดเพราะเป็น
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ระบบปฏิบติัการทีส่ามารถน�าไปใช้งานได้ฟร ีมแีอปพลเิคช่ันให้ดาวน์โหลดได้โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ท�าให้

สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้เป็นอย่างดีและได้รับความ

สะดวกรวดเร็วในด้านของการรับส่งข่าวสารข้อมูล

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เป็นระบบปฏิบติัการทีม่พีืน้ฐานอยูบ่นลนุิกซ์ ในอดีตถกูออกแบบ

มาส�าหรับอุปกรณ์ที่ใช้จอสัมผัส เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันได้แพร่ไปยัง

อุปกรณ์หลายชนิดเพราะเป็นมาตรฐานเปิด เช่น Nikon S800C กล้องดิจิทัลระบบแอนดรอยด์ หม้อ

หุงข้าว Panasonic ระบบแอนดรอยด์ และ Smart TV ระบบแอนดรอยด์ รวมถึงกล่องเสียบต่อ TV 

ท�าให้สามารถใช้ระบบแอนดรอยด์ได้ด้วย Android Wear นาฬิกาข้อมือระบบแอนดรอยด์ เป็นต้น 

ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด์  ซึ่งต่อมากูเกิลได้ท�าการซื้อต่อ ซึ่งพบว่าแอนดรอยด์เป็น

ระบบปฏิบัติการที่นักพัฒนาเลือกที่จะพัฒนาโปรแกรมมากที่สุด ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้ระบบปฏิบัติการ  

แอนดรอยด์เป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

โอลิมปิกเกมส์เป็นกีฬาที่คนส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญ เนื่องจากเป็นการแข่งขันระดับโลก 

เป็นการแข่งขนัระหว่างประเทศทีส่�าคญัทัง้กีฬาฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยมนัีกกฬีาหลายพนัคนเข้าร่วม

การแข่งขันหลายชนิดกีฬา กีฬาโอลิมปิกถูกมองว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ส�าคัญที่สุดของโลก โดยมี

ประเทศเข้าร่วมกว่า 200 ประเทศ ปัจจุบันกีฬาโอลิมปิกจัดขึ้นทุกสองปี ผลัดกันระหว่างโอลิมปิกฤดู

ร้อนกับโอลิมปิกฤดูหนาวหมายความว่าโอลิมปิกฤดูร้อนและโอลิมปิกฤดูหนาวจะจัดห่างกันสี่ปี การ

สร้างสรรค์กีฬาโอลิมปิกได้รับแรงบันดาลใจจากกีฬาโอลิมปิกโบราณ ซึ่งจัดขึ้นในโอลิมเปีย กรีซ จาก

ศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 4 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอ

โอซี) ใน พ.ศ. 2437 นับแต่นั้น ไอโอซีกลายเป็นองค์การดูแลกระบวนการโอลิมปิก (Olympic 

Movement) โดยมกีฎบตัรโอลมิปิกนยิามโครงสร้างและอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการฯ และคนไทย

ได้ต้ังความหวังกบักฬีาหลายรายการว่านกักฬีาจะสามารถคว้าเหรยีญกลบัมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้ 

ในขณะเดียวกันยังมีคนบางส่วนที่ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเท่าที่ควร เนื่องจาก

ปัจจัยในหลาย ๆ ด้านที่ท�าให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปโดยยาก 

บรษิทั อสมท จ�ากดั (มหาชน) เป็นรฐัวิสาหกจิในรปูบรษิทัมหาชนจ�ากดั และเป็นกจิการสือ่สาร

มวลชนภายใต้การก�ากับของรัฐบาลไทยโดยส�านักนายกรัฐมนตรี ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชนอัน

ประกอบด้วย กิจการวิทยุโทรทัศน์แพร่ภาพออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบสี 625 เส้น จาก

สถานีแม่ข่ายในกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีเครือข่ายในภูมิภาคจ�านวน 35 สถานี มีพื้นที่ให้บริการ

ครอบคลมุเกอืบทัว่ประเทศไทย ทางช่อง 9 ในช่ือสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทวี ีและยังมสีถานีโทรทศัน์ 

ผ่านดาวเทียมอีก 2 ช่อง ออกอากาศสถานีละ 24 ชั่วโมง คือ เอ็มคอทวัน และ เอ็มคอทเวิลด์ แพร่

ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์เคเบิลทรูวิชั่นส์ของอสมท ในระบบดิจิทัล กิจการวิทยุกระจายเสียง ส่ง
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 การออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)  

กระจายเสียงด้วยระบบเอฟเอ็ม ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จ�านวน 35 สถานี และในระบบ  

เอเอ็ม ในส่วนกลาง 2 สถาน ีส�านกัข่าวไทย ด�าเนนิการผลติ รวบรวม จัดเกบ็ และวเิคราะห์ข่าวสาร ทัง้

ทางสื่อโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น บริษัท อสมท จ�ากัด 

(มหาชน) จึงเป็นผู้น�าด้านข่าวสารและสื่อสารมวลชนระดับต้น ๆ ของประเทศไทยที่ท�าหน้าที่กระจาย

ข่าวสารและข้อมลูใหม่ ๆ  ให้มวลชนได้ทราบหรอืรบัรูข่้าวสารน้ัน ๆ  รวมไปถงึ เรือ่งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ใหม่ผ่าน

ทางแอปพลิเคช่ันไลน์ และยังมีสื่อประชาสัมพันธ์คือสต๊ิกเกอร์ไลน์ ทั้งน้ีด้วยความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ ท�าให้สติ๊กเกอร์ไลน์มีการพัฒนาให้สามารถเคลื่อนไหวได้ แต่ยังไม่

มีแอปพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนข้อมูลนักกีฬาไทยในปัจจุบัน

จากทีม่าและความส�าคัญดังทีก่ล่าวมาในข้างต้น ท�าให้คณะผู้วิจัยในฐานะท่ีรบัผิดชอบหลกัสตูร

เทคโนโลยกีารศึกษาและสือ่สารมวลชน เลง็เหน็ถงึความส�าคัญและมคีวามสนใจในการพฒันาแอปพลเิคช่ัน

ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 

2016 บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ของบรษัิท อสมท จ�ากดั (มหาชน) เพือ่ให้ได้รปูแบบแอปพลเิคช่ัน 

ที่สามารถน�าไปพัฒนาและใช้เผยแพร่ได้อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

1.  เพื่อออกแบบแอปพลิเคช่ันเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติ

การแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

2. เพื่อประเมินคุณภาพของการออกแบบแอปพลิเคช่ันเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 

2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

3. เพือ่ประเมนิความพงึพอใจของกลุม่ตัวอย่างทีม่ต่ีอการออกแบบแอปพลเิคช่ันเรือ่งข้อมลู

นักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

สมมติฐำนของกำรศึกษำ

1. คุณภาพของการออกแบบแอปพลเิคช่ันในด้านเน้ือหาและด้านสือ่เรือ่งข้อมลูนักกฬีาไทย

ในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับดี

2.  ความพงึพอใจของกลุม่ตัวอย่างทีม่ต่ีอการออกแบบแอปพลเิคช่ันเรือ่งข้อมลูนกักฬีาไทย

ในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ที่คำดวำ่จะได้รับ

1.  สามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาสือ่ประเภทนวิมเีดียของ บรษิทั อสมท จ�ากดั (มหาชน)
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◆ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล ณัชนินทร์ แก้วเกษ  ฐานิดา หมอแก้ว  

2.  ได้รูปแบบแอปพลิเคช่ันเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

ขอบเขตของเนื้อหำ

การวจัิยเรือ่ง การออกแบบแอปพลเิคช่ันเรือ่งข้อมลูนักกีฬาไทยในรโิอเกมส์ 2016 บนระบบ

ปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) โดยศึกษาข้อมูลนักกีฬาไทยจ�านวน 54 คน ที่

ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในปี 2016 ณ ประเทศบราซิล จ�านวน 15 ประเภท ได้แก่ กีฬาว่ายน�า้ 

กีฬาธนู กีฬากรีฑา กีฬาแบดมินตัน กีฬามวยสากล กีฬาจักรยาน กีฬากอล์ฟ กีฬายูโด กีฬาเรือพาย 

กฬีาเรอืใบ กฬีายิงปืน กีฬายิงเป้าบนิ กีฬาเทเบลิเทนนสิ กฬีาเทควนัโด และกฬีายกน�า้หนกั มขีอบเขต

ของการวิจัยดังนี้

ประชำกร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สื่อมวลชนฝ่ายส�านักข่าวไทยที่อยู่ใน บริษัท อสมท จ�ากัด 

(มหาชน) จ�านวน 354 คน 

กลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจาก

สือ่มวลชนสายกฬีาและสายอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง มปีระสบการณ์การท�างานต้ังแต่ 2 ปีขึน้ไป จ�านวน 30 คน

ผู้เชี่ยวชำญ

 ผู้เช่ียวชาญคือผู้ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มคีวามช�านาญเพือ่ประเมนิคุณภาพในการออกแบบ

แอปพลเิคช่ันไว้ใช้เป็นฐานข้อมลูในการศึกษาของภาครฐัและเอกชน ซ่ึงได้จากวิธกีารเลอืกแบบเจาะจง 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแบบแท้จริงและยินดีที่จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ แบ่งออกเป็น

 1.	 ผู้เช่ียวชำญด้ำนเนื้อหำ คือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรู้และความเข้าใจ

ด้านสายข่าวกีฬาเป็นอย่างดี มีประสบการณ์การท�างาน 5 ปีขึ้นไป ได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Specified Sampling) ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวฒุอิย่างแท้จรงิและยนิดีทีจ่ะมาเป็นผู้เช่ียวชาญ เพือ่ประเมนิ

คุณภาพด้านเนื้อหา จ�านวน 3 ท่าน 

 2.		ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อ	 คือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรู้และความเข้าใจด้าน

การออกแบบสื่อมีประสบการณ์การท�างาน 5 ปีขึ้นไป ได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Specified 

Sampling) ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวฒุอิย่างแท้จรงิและยนิดีทีจ่ะมาเป็นผู้เช่ียวชาญ เพือ่ประเมนิคุณภาพด้าน

สื่อ จ�านวน 3 ท่าน 
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 การออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ

การออกแบบแอปพลิเคช่ันเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) มีดังนี้ 

1.		กำรออกแบบแอปพลิเคชั่น เรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติ

การแอนดรอยส์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) 

2.		แบบประเมินคุณภำพด้ำนเนื้อหำและดำ้นสื่อกำรน�ำเสนอ ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเนื้อหาและด้านสื่อการน�าเสนอ

3.		แบบประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำง	 ท่ีมีต่อการออกแบบแอปพลิเคช่ันเรื่อง

ข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) 

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำ

 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 ประกอบด้วย ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.		ขั้นกำรวิเครำะห	์(Analysis)

เพื่อหาคุณภาพ พัฒนารูปแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลนักกีฬาและตรวจสอบผลการแข่งขัน ที่เหมาะสม

ส�าหรับการน�าไปใช้งานขององค์กร บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) 

		 2.		ขั้นกำรออกแบบ	(Design)

การออกแบบแอปพลเิคช่ัน เรือ่งข้อมลูนกักีฬาไทยในรโิอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

   2.1. รูปแบบการออกแบบแอปพลิเคชั่น เรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) โดยพิจาณาด้านความถูกต้องของเนื้อหา 

และด้านความครบถ้วนของเนื้อหา

   2.2 การออกแบบแอปพลิเคช่ัน เรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบ

ปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 54 คน 15 ชนิดกีฬา 

		 3.		ขั้นตอนกำรพัฒนำ	(Development)	

น�ารูปแบบการออกแบบแอปพลิเคชั่น เรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการ
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◆ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล ณัชนินทร์ แก้วเกษ  ฐานิดา หมอแก้ว  

แอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) เสนอต่อฝ่ายส�านักข่าวไทยและผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา 

4.		ขั้นกำรน�ำไปใช้	(Implementation)

น�ารูปแบบแอปพลิเคช่ันเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการ       

แอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

5.		ขั้นกำรประเมินผล	(Evaluation)

น�าแบบประเมนิด้านเนือ้หาและด้านสือ่ของผู้เช่ียวชาญทีม่ต่ีอการออกแบบแอปพลเิคช่ันเรือ่ง

ข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) 

มาปรบัปรงุแล้วประเมนิผลความพงึพอใจของกลุม่ตัวอย่างทีม่ต่ีอการออกแบบแอปพลเิคช่ันเรือ่งข้อมลู

นักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยและค�านวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลกำรวิจัย

ผลการออกแบบแอปพลเิคช่ันเรือ่งข้อมลูนักกีฬาไทยในรโิอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบติัการ

แอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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 การออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่	1  ภาพหน้าจอการออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบ     

ปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

ตำรำงที่	4.1 ผลการประเมินคุณภาพซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา

รายการประเมิน

ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ระดับ

คุณภาพ

1.	ด้ำนเนื้อหำของข้อมูลภำยในแอปพลิเคชั่น

   1.1 เนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.67 0.58 ดีมาก

   1.2 เนื้อหาของเรื่องมีความชัดเจนเข้าใจง่าย  4.33 1.15 ดี

   1.3 ความต่อเนื่องของเน้ือหาและการน�าเสนอ 4.67 0.58 ดีมาก

เฉลี่ย 4.56 0.77 ดีมำก
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◆ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล ณัชนินทร์ แก้วเกษ  ฐานิดา หมอแก้ว  

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ระดับ

คุณภาพ

2.		ด้ำนกำรใช้ภำษำ

    2.1 ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กับผู้ ใช้งาน 4.67 0.58 ดีมาก

    2.2 ความถูกต้องของภาษา 4.67 0.58 ดีมาก

    2.3 ความชัดเจนของภาษาท่ีใช้ในการสื่อความหมาย 4.67 0.58 ดีมาก

เฉลี่ย 4.67 0.58 ดีมำก

3.	ด้ำนภำพประกอบเนื้อหำ

    3.1 ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก

    3.2 ความน่าสนใจของการใช้ภาพประกอบ 4.67 0.58 ดีมาก

    3.3 ความชัดเจนของภาพ 4.67 0.58 ดีมาก

เฉลี่ย 4.67 0.58 ดีมำก

4.	ด้ำนเสียงบรรยำย	

    4.1 ความสอดคล้องเสียงบรรยายกับเนื้อหา 4.33 1.15 ดี

    4.2 บรรยายครบถ้วนตามเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก

    4.3 บรรยายสรุปเนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.33 1.15 ดี

เฉลี่ย 4.44 0.96 ดี

ผลกำรประเมินรวม 4.58 0.72 ดีมำก

 จากตารางที่ 4.1 จากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเรื่อง การ

ออกแบบแอปพลิเคช่ันเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยทุกส่วนเท่ากับ 4.58 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.72 เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ พบว่าอยู่

ในเกณฑ์ดีมาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้พบว่า ด้านการใช้ภาษาด้านภาพประกอบเนื้อหา มี

ค่าเฉลีย่สงูสดุ รองลงมาได้แก่ด้านเนือ้หาของข้อมลูในแอปพลเิคช่ัน และด้านเสยีงบรรยาย ตามล�าดับ

ตำรำงที่	4.1 ผลการประเมินคุณภาพซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (ต่อ)
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 การออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)  

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ระดับ

คุณภาพ

1.	ด้ำนภำพ

 1.1  สีสัน 4.33 0.58 ดี

 1.2  ความชัดเจนของภาพ 4.00 0.00 ดี

 1.3  ความสอดคล้องภาพกับเนื้อหา 4.33 0.58 ดี

เฉลี่ย 4.22 0.38 ดี

2.	ด้ำนรูปแบบของตัวอักษรและค�ำอธิบำย

 2.1  ขนาดของตัวอักษรมีความชัดเจน 3.67 0.58 ปานกลาง

 2.2  รูปแบบของตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านง่าย 3.67 0.58 ปานกลาง

 2.3  สีสันของตัวอักษรมีความชัดเจนสวยงาม 4.00 0.00 ดี

เฉลี่ย 3.78 0.38 ปำนกลำง

3.	ด้ำนกรำฟิก

3.1  การจัดวางองค์ประกอบ 4.33 0.58 ดี

3.2  ความชัดเจนของภาพ 4.33 0.58 ดี

3.3  การเลือกใช้รูปภาพสอดคล้องกับเนื้อหา 4.33 0.58 ดี

เฉลี่ย 4.33 0.58 ดี

4.	ด้ำนเสียงและค�ำบรรยำย

4.1  ความชัดเจนของเสียง 4.33 0.58 ดี

4.2  ระดับความเสียงดังของเสียงบรรยาย 4.33 0.58 ดี

4.3  การเลือกใช้เสียงสอดคล้องกับเนื้อหา 4.00 0.00 ดี

	เฉลี่ย 4.22 0.38 ดี

ตำรำงที่	4.2 ผลการประเมินคุณภาพซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการน�าเสนอ
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◆ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล ณัชนินทร์ แก้วเกษ  ฐานิดา หมอแก้ว  

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ระดับ

คุณภาพ

5.	ด้ำนกำรออกแบบ

5.1 ปุ่มมีความชัดเจน สังเกตได้ชัด 4.00 0.00 ดี

5.2 เมนูเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 4.00 0.00 ดี

5.3 ความสอดคล้องของการเชื่อมโยงหน้าต่างๆ 4.33 0.58 ดี

เฉลี่ย 4.11 0.19 ดี

ผลกำรประเมินรวม 4.13 0.38 ดี

จากตารางที่ 4.2 จากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการน�าเสนอ 

เรื่อง การออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการน�าเสนอ โดยพบว่ามี ค่าเฉลี่ยทุก

ส่วนเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์     

ทีก่�าหนดไว้ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทัง้นีพ้บว่า ด้านกราฟิกมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ 

รองลงมาได้แก่ ด้านภาพ ด้านเสียงและค�าบรรยาย และด้านการออกแบบ ตามล�าดับ

ตำรำงที่	4.3 สรุปผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

1. ด้านเนื้อหา 4.58 0.72 ดีมาก

2. ด้านสื่อการน�าเสนอ 4.13 0.38 ดี

จากตารางที ่4.3  จากการวิเคราะห์แบบประเมนิคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญด้านเนือ้หา เรือ่ง การ

ออกแบบแอปพลิเคช่ันเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

ตำรำงที่	4.2 ผลการประเมินคุณภาพซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการน�าเสนอ (ต่อ)
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 การออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)  

บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 

4.58 S.D. = 0.72) และจากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการน�าเสนอ 

เรื่อง การออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) โดยผู้เช่ียวชาญด้านคุณภาพ ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดี              

(ค่าเฉลี่ย = 4.13 S.D. = 0.38) เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

ตำรำงที่	4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน

ระดับความ

พึงพอใจ

1.	ด้ำนเนื้อหำ

1.1 เนื้อหามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ 4.33 0.71 มาก

1.2 เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย 4.47 0.57 มาก

1.3 เนื้อหามีความน่าสนใจ 4.33 0.61 มาก

1.4 เนื้อหามีความเหมาะสม 4.40 0.50 มาก

เฉลี่ย 4.38 0.60 มำก

2.	ด้ำนอักษรและจัดรูปแบบข้อควำม

2.1 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.07 0.78 มาก

2.2 รูปแบบของตัวอักษรสวยงามและอ่านง่าย 4.20 0.71 มาก

2.3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.37 0.67 มาก

   2.4 การจัดวางต�าแหน่งตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.40 0.72 มาก

เฉลี่ย 4.26 0.72 มำก

3.	ด้ำนกรำฟิก

3.1 การจัดวางองค์ประกอบ 4.27 0.69 มาก

3.3 การใช้รูปภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.40 0.56 มาก

3.4 การจัดวางภาพมีความเหมาะสม 4.17 0.75 มาก

เฉลี่ย 4.31 0.66 มำก
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◆ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล ณัชนินทร์ แก้วเกษ  ฐานิดา หมอแก้ว  

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน

ระดับความ

พึงพอใจ

4.	ด้ำนเสียงบรรยำย

4.1 ความสอดคล้องเสียงบรรยายกับเนื้อหา 4.27 0.83 มาก

4.2 บรรยายครบถ้วนตามเนื้อหา 4.43 0.63 มาก

4.3 บรรยายสรุปเน้ือหามีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.60 0.56 มากที่สุด

เฉลี่ย 4.43 0.67 มำก

ผลกำรประเมินรวม 4.34 0.66 มำก

จากตารางที่ 4.4 จากการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในกลุ่มตัวอย่าง เรื่อง การออก

แบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท 

อสมท จ�ากัด (มหาชน) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ โดยพบว่าค่าเฉลี่ยทุกส่วนเท่ากับ 4.34 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.66 เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ พบว่าอยู่ใน

เกณฑ์มาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้พบว่า ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้าน

เสียงบรรยาย และด้านกราฟิก ตามล�าดับ

อภิปรำยผลกำรศึกษำ

1.  จากการศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบแอปพลิเคช่ันเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 

2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ได้ผลิตรูปแบบมัลติมีเดียมาใน

รูปแบบหนึ่ง นั่นคือ แอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพและยังสามารถ

เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้ โดยผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานทีต้ั่งไว้ ซ่ึงผลจากการออกแบบแอปพลิ

เคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด 

(มหาชน) นั้นยึดหลักของ Addie Model มาใช้ในการด�าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยสามารถ

อภิปรายได้ดังนี้

2.  ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก (x̄ = 

4.58 S.D. = 0.72 ) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทศพร ดิษฐ์ศิริ ที่ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องการ

ตำรำงที่	4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
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พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวกด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ เมนเทิล แมธ เพื่อ

สร้างเสรมิทกัษะการคิดเลขเรว็ส�าหรับนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ซ่ึงพบว่าผลการประเมนิคุณภาพ

โดยผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์อยู่ในระดับดีมากเช่นเดียวกัน 

ผลการประเมินด้านสื่อการน�าเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดี (x̄  = 4.13 , 

S.D. = 0.38) เนื่องจากได้น�าทฤษฎีสี หลักการใช้สีส�าหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะและงานออกแบบ

ต่าง ซ่ึงความรู้เรื่องทฤษฎีสีเป็นสิ่งส�าคัญมากส�าหรับงานออกแบบทุกชนิดและหากต้องการให้งาน

ออกแบบดูสวยงามต้องเข้าใจเรือ่งพืน้ฐานของสเีพือ่งานออกแบบก่อน โดยการออกแบบ การวางรปูภาพ 

ข้อความ การจัดขนาด สิ่งเหล่านี้จะมีรูปแบบกรรมวิธี และจะส่งผลต่อการรับรู้ของคนที่แตกต่างกัน

ออกไป หากได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว ก็จะท�าให้การออกแบบมีความสะดวกในการสื่อความหมายได้ง่าย

ขึ้น โดยการใชสัญลักษณ์ เครื่องหมายข้อความ ภาพประกอบ และรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับสามารถรับรู้ความหมายและแปลความได้ทางสายตาและจะเกิดการจดจ�า เข้าใจใน

สิง่ทีผู้่ส่งต้องการสือ่สาร ซ่ึงสอดคล้องกบัสกุญัญา สดุดีทีไ่ด้ท�าการพฒันาแอปพลเิคช่ันรบัช�าระเงินค่า

ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคบนโทรศัพท์เคลือ่นทีท่ีใ่ช้ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์  ผลการวจัิยพบ

ว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อการน�าเสนออยู่ในระดับดี (x̄ = 4.13 S.D. = 0.38) เช่นเดียวกัน 

3.  ความพงึพอใจของกลุม่ตัวอย่าง ทีม่ต่ีอการออกแบบแอปพลเิคช่ันเรือ่งข้อมลูนักกฬีาไทย

ในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ผลออกมาอยู่ใน

ระดับมาก (x̄  = 4.34 , S.D.= 0.66 ) เนื่องจากโครงงานเรื่องการออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูล

นักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) มีการ

พัฒนาจากคะแนนประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญ คือ พนักงานฝ่ายส�านักข่าวไทย บริษัท อสมท 

จ�ากัด (มหาชน) และคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบรุ ีได้เลง็เหน็ความส�าคัญในการน�าแอปพลเิคช่ันเรือ่งข้อมลูนักกีฬาไทยในรโิอเกมส์ 

มาเป็นเครื่องมือในการอัพเดตฐานข้อมูลข่าวส�าหรับฝ่ายกองข่าวกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิด

เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพความพึงพอใจ และการวัด โดยจะใช้การวัดความพึงพอใจของ Likert   

มาวัดว่าพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน หรืออยู่ในระดับใด และซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทนา        

จารุไพบูลย์ ได้ท�าการวิจัยเก็บข้อมูลในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท ประชากรเป็นบุคลากรทกุ

ระดับทีใ่ช้สมาร์ทโฟนจ�านวน 26 คน โดยใช้แบบประเมนิความพงึพอใจต่อการใช้งานไลน์แอปพลเิคช่ัน 

ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
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◆ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล ณัชนินทร์ แก้วเกษ  ฐานิดา หมอแก้ว  

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำไปใช้

1.  การศึกษาเรื่องการออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางการอัพเดท

ข้อมลูการแข่งขนักฬีาโอลมิปิกเกมส์ ให้แก่สือ่มวลชนฝ่ายข่าวกฬีา ส�านักข่าวไทย บรษิทั อสมท จ�ากดั 

(มหาชน) ในรุน่ต่อ ๆ  ไป และสามารถพมิพ์ในรปูแบบหนงัสอืเพือ่ง่ายต่อการเข้าใจและน�าไปใช้ได้อย่าง

ถูกต้อง

2.  ฝ่ายข่าวกฬีา ส�านกัข่าวไทย สามารถอัพโหลดไว้เป็นโฟลเดอร์ของฝ่าย เพือ่เป็นการจัดการ

ความรู้ (Knowledge Management) ของหน่วยงานอีกทางหนึ่ง

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

2.  การศึกษาพฤติกรรมการใช้ ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการออกแบบ

แอปพลเิคช่ันเรือ่งข้อมลูนกักฬีาไทยในรโิอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ บรษิทั อสมท 

จ�ากัด (มหาชน)
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